
Posudek školitelky

na disertační práci JUDr. Kateřiny Stránské

„Náhrada škody v přeshraničních případech 
se zaměřením na úrazy ve sportu“

Disertační práce je věnována velmi specifickému tématu náhrady škody ve sportu, se 
zvláštním zaměřením na zimní sporty a v jejich rámci na lyžařské úrazy, a to v mezinárodním 
pohledu. Je zřejmé, že téma je velmi praktické a autorce důvěrně známé jak z jejího působení 
v advokacii právě s touto specializací, tak z jejího působení v samotném lyžování a v aktivní 
účasti na konferencích věnovaných lyžařskému právu, které je rozšířenou doménou zejména 
v alpských zemích. Právě na tuto oblast se zaměřuje i zájem autorky. Cílem disertační práce je 
zhodnocení současného stavu právní úpravy zimních sportů a zvláště lyžování, a to především  
v souvislosti s odpovědností za škodu způsobenou lyžařskými úrazy. Autorka se přitom 
zaměřuje zejména na hmotněprávní úpravu odpovědnosti za škodu ve srovnání české 
(dosavadní i rekodifikované), rakouské a italské úpravy. Všímá si zároveň u otázek spojených 
přímo s mezinárodním právem soukromým, tedy otázek určení rozhodného práva a vymezení 
soudní pravomoci v případě sporů. Práce je originální, autorka vychází z české a zahraniční 
literatury, cenné jsou zejména judikáty a jejich komentáře. 

Práce je rozdělena do sedmi základních kapitol, jimž předchází Úvod a po nichž 
následuje Závěr. Po Úvodu, který osvětluje cíl práce, autorka v první kapitole vymezuje
vzájemné vztahy sportu  a práva se zvláštním zaměřením na zimní sporty. Druhá kapitola 
uvádí odpovědnost za škodu v českém právu v dosavadní právní úpravě, navazující třetí 
kapitola popisuje odpovědnost za škodu v novém občanském zákoníku. Čtvrtá kapitola se 
poměrně stručně zabývá náhradou škody v soukromoprávní vztazích s mezinárodním prvkem, 
zejména Nařízením Řím II a otázkami pravomoci. Cenné jsou zejména dvě následující 
kapitoly: pátá kapitola představuje odpovědnost za škodu v rakouském právu a šestá kapitola 
odpovědnost za škodu v italském právu. Sedmá kapitola se věnuje soudním rozhodnutím, 
která se týkají problematiky odpovědnosti za škodu s mezinárodním prvkem při sportovních 
úrazech. V Závěru se autorka snaží syntetizovat své poznatky: uvádí, že regulace sportovních 
vztahů je mnohem komplikovanější, než se může jevit na první pohled a dodnes není 
jednoznačně vyřešeno, zda by měl převládat veřejnoprávní či soukromoprávní aspekt
regulace. Kriticky se vyjadřuje k hypertrofii práva v oblasti sportu. Důležitý je rovněž její 
poznatek, že nový občanský zákoník nepřinese žádné zásadní změny týkající se odpovědnosti 
za ublížení na zdraví při lyžařských nehodách. Z hlediska judikatury poukazuje na význam 
pravidel FIS a jejich právního hodnocení.

Práce je napsána srozumitelně, je věnována pro českého čtenáře novému tématu, což  
nepochybně představuje přínos pro českou literaturu.

Práci pokládám za způsobilou pro obhajobu a za základ, aby po úspěšné obhajobě 
mohl být doktorandce JUDr. Kateřině Stránské udělen titul PhD. 

V Praze dne 17. 6. 2013                                 

                   
                                        

                   Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
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